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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อ งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
1.1
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
เป็นแบบที่กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
3.5 กลยุทธ์
(5)
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
รวมคะแนน
100
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการ ประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
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(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและบาง
เรื่องอาจทาไม่ได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

เทศบาลตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียราย

